
ПЛАН РОБОТИ 
виконавчого комітету Переяславської міської ради 

на II КВАРТАЛ 2021 року

Зміст заходу Обґрунтування необхідності 
здійснення заходу

Термін
виконання

Відповідальні
виконавці

1 2 3 4

І. Питання для внесення на розгляд апаратної наради у  міського голови, 
на розгляд структурних підрозділів виконкому та міської ради

Про заходи щодо запобігання поширення на території України 
гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 (коронавірусної 
інфекції)

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Саулко В.В. 
Жарко В.П.

Здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного 
захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій та їх наслідків

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Саулко В.В. 
Жарко В.П.

Реалізація заходів щодо підтримання готовності органів 
управління і сил цивільного захисту до дій за призначенням у 
мирний час

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97- ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Саулко В.В. 
Жарко В.П.

Підготовка проектів рішень міської ради та проведення 
засідань сесій міської ради

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Оверчук Л.М. 
Коваленко В.О. 
Саверська Н.М.

Суспільно-політична ситуація в громаді. Резонансні події Відповідно до положення про 
організаційний відділ, рішення міської 
ради 26.01.2017 № 70-30-УП

постійно Гич Т.О. 
Коваленко В.О. 
Скорбач І.М.
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Про підготовку та проведення громадських слухань по 
актуальних питаннях громади

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Гич Т.О. 
Коваленко В.О. 
Скорбач І.М.

Підготовка та проведення засідань виконавчого комітету 
міської ради

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Гич Т.О. 
Брень В.П.

Про стан виконання доручень міського голови Рішення виконавчого комітету від 27.02.2018 № 
34-03 «Про стан виконання актів Президента 
України, Кабінету М іністрів У країни,обласної 
державної адміністрації, інших документів 
структурними підрозділами виконавчого комітету 
та м іської ради за 4 квартал 2017 року»

постійно Гич Т.О. 
Брень В.П.

Про стан виконавчої дисципліни структурними підрозділами 
виконкому та міської ради

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Гич Т.О. 
Брень В.П.

Про інформаційне' висвітлення діяльності державної, 
регіональної та місцевої влади

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно ОверчукЛМ. 
Коваленко В.О.

Питання стану розгляду судових справ Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно СаужоВ.В. 
Никифоренко А А

Моніторинг надання адміністративних послуг ЦНАП Закони України «Про адміністративні 
послуги», «Про місцеве самоврядування 
в Україні»

постійно Гич Т.О. 
Швидка Т.Д. 
Андрієнко Л.І.

Удосконалення роботи міського громадського транспорту 
загального користування

ЗУ «Про автомобільний транспорт» за необхідності Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

Щодо стану виконання міських цільових програм включених 
до Програми соціально-економічного та культурного розвитку 
міста Переяслава на 2020 рік

Порядок розроблення, прийняття міських 
цільових програм, моніторингу та 
звітності про їх виконання

за необхідності Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П.

Написання грантових проектів Залучення інвестицій, грантових коштів в 
бюджет громади

по мірі
відкриття
заявок

Огієвич О.М. 
Гайдак В. Г. 
Толочин В.І.
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Щодо розробки нової Стратегії розвитку Переяславської 
міської територіальної громади на 2021-2027 роки

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в України», розвиток 
громади

протягом
місяця

Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.

Про погодження місць розміщення та інвентаризацію об’єктів 
зовнішньої реклами

Закон України «Про рекламу», рішення 
Переяслав-Хмельницької міської ради від 
29.12.2016 №24-26/2-УІІ «Про 
затвердження Порядку розміщення 
об’єктів зовнішньої реклами у місті 
Переяслав-Хмельницький у новій 
редакції»

постійно Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.

Про погодження місць розміщення пересувних тимчасових 
споруд

Рішення виконавчого комітету від 
26.01.2017 №08-30-УІІ «Про 
затвердження Порядку розміщення 
тимчасових споруд (ТС) торговельного, 
побутового, соціально-культурного чи 
іншого призначення для здійснення 
підприємницької діяльності в місті 
Переяславі-Хмельницькому»

постійно Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.

Про затвердження режиму роботи закладів торгівлі, 
громадського харчування, АЗС, аптек тощо

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами, постанова КМУ 
«Про затвердження порядку провадження 
торгівельної діяльності та правил 
торговельного обслуговування 
населення»

постійно Огієвич О.М. 
Гайдак В.Г.

Про проведення державної реєстрації права власності на 
об’єкти нерухомого майна за територіальною громадою та 
права господарського відання чи оперативного управління за 
комунальними підприємствами, установами та організаціями

Закон України «Про державну 
реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень»

постійно Огієвич О.М. 
Біляй І.А.

Питання благоустрою громади та поводження з побутовими 
відходами

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами, відповідно до 
Положення про відділ КБ Та ЖКГ

постійно ФесенкоАТ.
СпасикТ.Т.
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Питання будівництва та житлово-комунального господарства Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами, відповідно до 
Положення про відділ КБ Та ЖКГ

постійно Фесенко A.L. 
СпасикТ.Т.

Обстеження зелених насаджень з оформленням акту 
обстеження

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами, відповідно до 
Положення про відділ КБ та ЖКГ

за необхідності Фесенко A.L. 
Калашник О.Г.

Обстеження земельних ділянок щодо дотримання вимог 
чинного земельного законодавства землекористувачами, 
складання актів обстежень, проведення розрахунку та 
складання актів нарахування збитків власнику землі, 
заподіяних внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок 
та використання земельних ділянок з порушенням 
законодавства про плату за землю

Земельний кодекс України, Постанова Кабміну 
«Про порядок визначення та відшкодування 
збитків власникам землі та землекористувачам» 
від 19.04.1993 №  284, Порядок визначення та 
відшкодування збитків власникам землі і 
землекористувачам на території міста 
Переяслава-Хмельницького, затверджений 
рішенням П ереяслав-Х мельницької м іської ради 
від 31.03.2016 № 0 4 -1 0 -VII

постійно Фесенко A.L. 
Пурденко П.Л. 
Шосталь О. П.

Підготовка пропозицій щодо забезпечення реалізації державної 
політики у сфері містобудування та архітектури на території 
громади

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України 
«Про основи містобудування», Закон 
України «Про архітектурну діяльність»

постійно Фесенко A.L. 
Пурденко П.Л.

Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо 
забудови міських територій, поліпшення їх архітектурного 
вигляду

Закон України «Про регулювання 
містобудівної діяльності», Закон України 
«Про основи містобудування»

постійно Фесенко A.L. 
Пурденко П.Л.

Дотримання норм законодавства та надання соціального 
захисту населенню громади

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Степаненко О.С. 
ГущаМ..В.

Проведення оцінок потреб сімей та осіб, що перебувають в 
складних життєвих обставинах та надання їм соціальних 
послуг

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 01.06.2020 №587 «Про організацію 
надання соціальних послуг»

протягом
місяця

Степаненко О.С. 
Борисюк Л.М. 
Лялька Ю.М.
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Здійснення соціального супроводу сімей та осіб, що 
перебувають в складних життєвих обставинах

Наказ Міністерства соціальної політики 
України від 31.03.2016 року №318 «Про 
затвердження Державного стандарту 
соціального супроводу сімей (осіб), які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах».

Протягом
місяця

Степаненко О.С. 
Погребна М.М. 
Конченко Л.Л. 
Мшьгевська В Л.

Здійснення соціального супроводу сімей, у яких виховуються 
діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування

Наказ Міністерства соціальної політики 
України від 11.08.2017 №1307 «Про 
затвердження Державного стандарту 
соціального супроводу сімей, у яких 
виховуються діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування»

протягом
місяця

Степаненко О.С. 
Лялька Ю.М.

Питання фізичної культури та спорту Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Степаненко О.С. * 
Столяренко В.О.

Питання охорони здоров’я Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Степаненко О.С. 
Столяренко В.О.

Про відзначення державних, міських, релігійних, професійних 
свят та ювілейних дат підприємств, установ, організацій 
громади

Положення про відділ культури і 
туризму, відповідні рішення 
Переяславської міської ради, відповідні 
комплексні програми

постійно Степаненко О.С. 
Скляренко A.C.

Поновлення бази даних Державного реєстру виборців на 
підставі відомостей, які подають суб’єкти подання відомостей

Закон України «Про Державний реєстр 
виборців»

щомісяця Оверчук Л.М. 
M aTßieHKO О.В. 
Гончаренко С.Ф.

Представництво інтересів жителів сільських населених пунктів 
та забезпечення основними гарантіями жителів сіл

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

постійно Зшченко В.А. 
Постолюк Т.П. 
Якуба О.В. 
Кондратенко С.М. 
Кузьменко С.В. 
Лещенко Р.П.

II. Відзначення та організаційно-масові заходи
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2.1. Відзначення
11 квітня Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів За окремим планом
17 квітня День довкілля За окремим планом
26 квітня День пам’яті Чорнобильської трагедії За окремим планом
28 квітня День охорони праці За окремим планом
1 травня Свято весни і праці За окремим планом
2 травня Пасха (Великдень) За окремим планом
8 травня День пам’яті та примирення За окремим планом
9 травня День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні За окремим планом
9 травня День матері За окремим планом
15 травня Міжнародний день сім’ї За окремим планом
15 травня День Європи в Україні За окремим планом
16 травня День пам’яті жертв політичних репресій За окремим планом
18 травня Міжнародний день музеїв За окремим планом
18 травня День пам'яті жертв геноциду Кримськотатарського народу За окремим планом
20 травня День банківських працівників За окремим планом
20 травня День вишиванки За окремим планом
23 травня День Святої Трійці За окремим планом
29 травня День працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження За окремим планом
травень День учнівського самоврядування За окремим планом
травень «Міський зліт випускників -  2021» За окремим планом
1 червня Міжнародний день захисту дітей За окремим планом
6 червня День працівників водного господарства За окремим планом
6 червня День журналіста За окремим планом
13 червня День працівників легкої промисловості За окремим планом
20 червня День медичного працівника За окремим планом
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22 червня День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні За окремим планом
23 червня День державної служби За окремим планом
27 червня День молоді За окремим планом
28 червня День Конституції За окремим планом

2.2. Організаційно-масові заходи
Засідання щодо розробки нової Стратегії розвитку 
Переяславської міської територіальної громади на 2021-2027 
роки

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами, розвиток 
громади

протягом
місяця

Гайдак В.Г. 
Лисенко О.П 
Толочин В.І.

Про підготовку та проведення громадських слухань по 
актуальних питаннях громади

Закон України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» № 280/97-ВР 
від 21.05.1997 зі змінами

за необхідності Гич Т.О. 
Коваленко В.О. 
Скорбач І.М.

Проведення інформаційних тренінгів для голів ОСББ, житлово- 
будівельних кооперативів, ініціативних груп зі створення 
ОСББ

По Проекту ЄС./ПРООН «Об’єднання 
співвласників будинків для 
впровадження сталих енергоефективних 
рішень» (HOUSES)

за необхідності Агейкіна О.В.

Проведення відвідувань суб’єктів господарювання, що 
здійснюють свою діяльність, по питаннях дотримання 
законодавства України про працю та зайнятість населення

Розпорядження міського голови «Про проведення 
відвідувань су б ’єктів господарювання, що 
здійснюють свою діяльність, по питаннях 
дотримання законодавства України про працю та 
зайнятість населення»

за необхідності Гайдак В.Г.

Здійснення соціального супроводу сімей та осіб, що 
перебувають в складних життєвих обставинах

Наказ М іністерства соціальної політики України 
від 31.03.2016 року № 318 «Про затвердження 
Державного стандарту соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних 
життєвих обставинах»

протягом
місяця

Конченко Л.Л. 
Мільгевська В.І. 
Погребна М.М. 
Пурденко І.Г.

Здійснення соціального супроводу сімей, у яких виховуються 
діти-сироти і діти позбавлені батьківського піклування

Наказ М іністерства соціальної політики України 
від 11.08.2017 № 1307 «Про затвердження 
Державного стандарту соціального супроводу 
сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, 
позбавлені батьківського піклування»

протягом
місяця

Лялька Ю.М.
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Туристичний форум П рограма розвитку туризму П ереяславської 
м іської територіальної громади на 2020-2021 рік, 
затверджений календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

квітень Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Презентація туристичних роликів про Переяславщину Програма розвитку туризму П ереяславської 
міської територіальної громади на 2020-2021 рік, 
затверджений календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

квітень Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Відкриття велосипедного сезону Програма розвитку туризму П ереяславської 
міської територіальної громади на 2020-2021 рік, 
затверджений календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

квітень Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Відкриття туристичного сезону Програма розвитку туризму П ереяславської 
міської територіальної громади на 2020-2021 рік, 
затверджений календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

квітень Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М. 
Близнюк Т. О.

Просвітницька акція «Ян Усмошвець» Комплексна програма розвитку культури 
П ереяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

квітень Скляренко А. С. 
Богатир М. М. 
Близнюк Т. О.

Відкриття туристично-інформаційних майданчиків на території 
Переяславської МТГ, а також оновленої туристичної локації 
«Береза-тризуб»

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

квітень Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Заходи з нагоди 30-річчя Переяславської художньої школи. 
Проект «Мистецькі зустрічі» (зустрічі з художниками- 
випускниками)

План роботи Переяславської художньої 
школи

квітень Скляренко А. С. 
Кузьмицька І. В.

Концерт гітарної музики «Шість струн торкаю я» План роботи Переяславської мистецької 
школи імені Павла Сениці

квітень Скляренко А. С. 
Іфтоді Г. М.

Робоча нарада за участі творчої спілки «Мистецтво життя» з 
обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів щодо 
створення правових передумов для розробки Державної 

ільової національно-культурної програми розвитку народних 
художніх промислів на 2021-2025 роки

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2021-2023 роки

квітень Скляренко А. С. 
Літкова А. В.



Спортивно — масові заходи пам’яті Чорнобильської трагедії Згідно календаря змагань квітень Столяренко В.О.
Лекція-вікторина «Скрізь віки і покоління» до Дня народження 
Леонардо до Вінчі

План роботи Переяславської художньої 
школи

15 квітня Скляренко А. С. 
Кузьмицька 1. В.

Тематичні уроки пам'яті, години спілкування, виставки, 
тематичні полички з нагоди 35-х роковин аварії на ЧАЕС по 
бібліотечних закладах

Комплексна програма розвитку культури 
П ереяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

22-27 квітня Скляренко A.C., 
Майстренко Т.М. 
керівники 
структурних 
підрозділів

Випускний екзамен з музичної літератури План роботи Переяславської мистецької 
школи імені Павла Сениці

24 квітня Скляренко А. С. 
Іфтоді Г. М.

Показ документальних та художніх фільмів по клубних 
закладах КЗ «Переяславський ЦКМ»

Комплексна програма розвитку культури 
П ереяславської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

23-28 квітня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О., 
керівники клубни: 
закладів

Урочистий захід з нагоди 35-х роковин аварії на 
Чорнобильській АЕС

Комплексна програма розвитку культури 
П ереяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

26 квітня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.

Онлайн-виставка світлин «1986...як це було» Комплексна програма розвитку культури 
П ереяславської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

26 квітня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.

Мітинг і покладання квітів до пам’ятного знаку, присвяченого 
25-тим роковинам Чорнобильської трагедії (с. Мазінки)

Комплексна програма розвитку культури 
П ереяславської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

26 квітня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.

Проведення акції «Великодній кошик» для сімей, що 
перебувають в складних життєвих обставинах

Комплексна програма центру соціальних 
служб «Надія і добро» на 2018-2022 роки

26-30 квітня Борисюк Л.М. 
Лялька Ю.М. 
Погребна М.М. 
Конченко Л.Л. 
Мільгевська В.1. 
Пурденко І.Г.
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Виставка писанок до Великодня План роботи Переяславської художньої 
школи

28 квітня Скляренко А. С. 
Кузьмицька І. В.

Виїзд спортсменів міста для участі в обласних змаганнях Згідно календаря змагань квітень-травень Столярен ко В. О..
Змагання спортивних родин «Тато, мама і Я -  спортивна сім'я» Згідно календаря змагань квітень-травень Столяренко В.О.
Весняна спартакіада допризовної молоді з 5 видів спорту серед 
10 класів

Згідно плану квітень-травень Столяренко В.О. 
Свириденко A.B.

Першість громади з шахів серед молоді до 35 років Згідно календаря змагань квітень-травень Столяренко В.О.
Першість громади з волейболу серед школярів 7-8 класів Згідно календаря змагань квітень-травень Столяренко В.О.
Чемпіонат міста з баскетболу серед школярів 10-11 класів Згідно календаря змагань квітень-травень Столяренко В.О.
Участь у засіданні студентської ради Згідно плану квітень-травень Столяренко В.О.
Стажування молоді в органах місцевого самоврядування. Згідно плану квітень-травень Столяренко В.О.
Заходи з нагоди 30-річчя Переяславської художньої школи План роботи Переяславської художньої 

школи
квітень-червень Скляренко А. С. 

Кузьмицька I. В.
Круглий стіл «Стратегія розвитку туризму Переяславської 
міської територіальної громади»

Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 рік

травень Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М. 
Богатир М. М. 
Дем’яненко О. I.

Відкриття нового туристичного об’єкту «Міленіум» 
(природний тунель на місці історичної річки Альта)

Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 рік, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 
рік

травень Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Сплав туристичними та патріотичними річковими шляхами 
Переяславщини

Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 рік, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 
рік

травень Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.
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Відкриття сезону туристично-патріотичних квестів для 
школярів переяславських навчальних закладів 3-11 класів

Програма розвитку туризму 
Переяславської міської територіальної 
громади на 2020-2021 рік, затверджений 
календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 
рік

травень Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Відкрита першість Переяславської міської громади з боксу та 
кікбоксингу

Згідно календаря змагань травень Столяренко В.О. 
Ярмоленко П.М.

Випускний екзамен із сольфеджіо План роботи Переяславської мистецької 
школи імені Павла Сениці

05-06 травня Скляренко А. С. 
Іфтоді Г. М.

Всеукраїнський фестиваль-змагання з повітроплавання на 
теплових аеростатах «Кубок Переяслава»

Програма розвитку туризму Переяславської 
міської територіальної громади на 2020-2021 рік, 
затверджений календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

07-10 травня Скляренко А. С. 
Руденко Ю. М. 
Близнюк Т. О.

Заходи з нагоди 76-ї річниці Перемоги у Другій світовій війні 
«Подвиг. Перемога. Пам’ять» та Дня примирення

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

08-09 травня Скляренко А. С., 
Керівники закладі) 
культури

Урочистості та святковий концерт з нагоди Дня матері Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської міської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

11-12 травня Скляренко А. С., 
Керівники закладі) 
культури

Випускний екзамен по спеціальності План роботи Переяславської мистецької 
школи імені Павла Сениці

12-13 травня Скляренко А. С. 
Іфтоді Г. М.

II обласний фестиваль хореографічного і вокального мистецтва 
«Ф’южн»

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

14-15 травня 
2021

Скляренко А. С., 
Близнюк Т. О.

Культурно-мистецька акція з нагоди Міжнародного дня 
вуличної музики

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

16 травня Скляренко А. С., 
Близнюк Т. О.
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Заходи до Дня вишиванки по закладах культури громади Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

20 травня Скляренко А. С. 
Керівники закладі! 
культури

Культурологічний захід «Тарасова ніч» Програма розвитку туризму Переяславської 
м іської територіальної громади на 2020-2021 рік, 
затверджений календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

24-25 травня Руденко Ю. М. 
Богатир М. М.

Звітний концерт учнів та викладачів Переяславської мистецької 
школи імені Павла Сениці

План роботи Переяславської мистецької 
школи імені Павла Сениці

29 травня Скляренко А. С. 
Іфтоді Г. М.

Урочисте вручення атестатів випускникам Переяславської 
художньої школи та Переяславської мистецької школи імені 
Павла Сениці

План роботи Переяславської мистецької 
школи імені Павла Сениці

28-29 травня Скляренко А. С. 
Іфтоді Г. М.

Кубок Переяславської міської громади з футболу серед 
збірних шкіл та ЦПТО

Згідно календаря змагань травень-
червень

Столяренко В.О 
Онопрієнко В.Г.

Святкові заходи з нагоди Міжнародного дня захисту дітей Комплексна програма розвитку культури 
П ереяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

1 червня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О 
керівники 
структурних 
підрозділів

Майстер-клас для дітей з особливими потребами з нагоди 
Міжнародного дня захисту дітей

Комплексна програма «Надія і добро» на 2018- 
2022 роки у м. Переяславі-Хмельницькому

2 червня Борисюк Л.М. 
Лялька Ю.М. 
Мільгевська В.І. 
Конченко Л.Л. 
Погребна М.М. 
Пурденко І.Г.

XIV Міжнародні змагання з тріатлону «Слов’янська хвиля» Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, програма розвитку туризму 
П ереяславської м іської територіальної громади 
на 2020-2021 рік, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 йзік

5 червня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.

12



Свято мікрорайону «Борисівка» Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

12 червня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О. 
Вагценко В. М.

Мітинг і покладання квітів з нагоди Дня Скорботи і 
вшанування пам’яті жертв війни в Україні

Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

22 червня Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.

Святкові заходи до Дня Конституції України Комплексна програма розвитку культури 
Переяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

25 червня Скляренко A. C., 
Керівники закладі] 
культури

Святкові заходи з нагоди Дня молоді Комплексна програма розвитку культури 
П ереяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

27 червня Скляренко A. C., 
Керівники закладі] 
культури

Всеукраїнський живописний пленер «Червень у Переяславі» Комплексна програма розвитку культури 
П ереяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 
план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

червень Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О.

Вечори відпочинку для жителів громади. Вечори живої музики Комплексна програма розвитку культури 
П ереяславської м іської територіальної громади 
на 2021-2023 роки, затверджений календарний 

. план загальноміських культурно-мистецьких 
заходів на 2021 рік

червень Скляренко А. С. 
Близнюк Т. О., 
керівники 
структурних 
підрозділів

Відкриття серії вечірніх туристичних велопробігів Програма розвитку туризму Переяславської 
м іської територіальної громади на 2020-2021 рік, 
затверджений календарний план загальноміських 
культурно-мистецьких заходів на 2021 рік

червень Руденко Ю. М. 
Богатир M. М.

Пленерні заняття «Весняні етюди» План роботи Переяславської художньої 
школи

червень Скляренко A.C. 
Кузьмицька І. В.
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Міська спартакіада серед депутатів та держслужбовців Згідно календаря змагань червень Столяренко В.О. 
Онопрієнко В.Г.

Пляжний волейбол серед колективів фізичної культури 
підприємств та установ Переяславської міської громади

Згідно календаря змагань червень Столяренко В.О.

Спортивно -  масові заходи до Дня Конституції України Згідно календаря змагань червень Столяренко В.О.

Керуюча справами виконкому Тетяна ГИЧ


